
 

 

 

 

 

 1افرابی ارتباطات ردفلسفه معنا تسهیم و  نشاهن تولید

تنها یاسالم اصغر
2 

 دهیچک
روش یالگو با ،یفاراب ابونصر آثار یبازخوان و یانسان ارتباطات یگونگچ و یستیچ از پرسش

 به یعقل کردیرو با خود یفلسف تراث در یثانمعلم که دهد یم نشان ،یلیتحل مطالعات یشناس

 و ونینحو مناظره ژهیو به او عصر یاجتماع یهانهیزم. است پرداخته ارتباطات مسئله یبررس

 یاصل مسئله به پاسخ در یثان معلم. است بوده مؤثر اریبس امر، نیا به ینثا معلم توجه در ون،یمنطق

 نییتب را او یزبان و یانیب ،یاظهار کنش هم و انسان یعقل و یادراک ،یشناخت کنش هم ارتباطات،

 یبرا هانشانه یریکارگ به و ساختن هنر ،یانیب -یشناخت یکنش مثابه به «ارتباطات» او نظر از. کندیم

 و( فرهنگ) ملت ای ییمعنا نظام آشکارکننده که است «یگرید» و «خود» نیب معنا تشارک و میتسه
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 ن،ید زبان، نیب ،یفاراب ارتباطات فلسفه در. است( جامعه) امت ای یاجتماع ساختار بخشنیّتع

 جامعه نوع نیبهتر میترس ،یمدن علم در یفاراب یاصل دغدغه. دارد وجود وندیپ جامعه و فرهنگ

 یبازخوان با او. است فعال عقل با ارتباط یعنی ،یانسان ارتباطات شکل نیتریعال قیطر از ینانسا

 .کندیم نییتب را یارتباط نیچن اسالم یانیوح یشگانیاند نظام بر هیتک با ارسطو، فعال عقل هینظر

 .یفاراب عاقل، انسان متکلم، انسان ،یمعن نشانه، ارتباطات، فلسفه :یدیکل واژگان

 

 دمهمق

 را یفلسف مطالعه تیظرف «هنر» و «زبان» ،«اخالق» ،«استیس» ،«حقوق» که گونههمان

 الزم یفلسف مطالعه تیقابل از که هستند یامور زین «ارتباطات» و «اطالعات» دارند،

 فلسفه» و( 8811 خندان،) (Floridi, 2003) «اطالعات فلسفه» از سخن نیبنابرا. برخوردارند

 مطالعه یتصد که است یدانش مثابه به( 18 ص ،8831 پوالکاس، و سیبودور) «ارتباطات

 که «ارتباطات» مسئله به یفلسف پرداخت. دارد عهده به را ارتباطات و اطالعات یعقالن

 و ارتباطات عصر ارزش و تیاهم به توجه با شود،یم ادی «ارتباطات فلسفه« به آن از امروزه

 یبرا یغرب پژوهشگران یبرخ که یاگونه به رد،دا دوچندان یستگیبا اکنون اطالعات،

 دایپ یبرا گرید یبرخ  مند،واسطه ارتباطات عصر یاخالق یهادغدغه و مسائل شناخت

 و 158 ،808 ،18 ص همان) ارتباطات تیماه شناخت یبرا هم یبرخ و  حل راه کردن

 یپردازهینظر ییایپو یبرا زین یبرخ البته. کنندیم مراجعه ونانی یفلسف راثیم به( 858

 غرب یفلسف راثیم همه به (Craig & Muller, 2007) (Craig R. T., 1999) ارتباطات معاصر

 . کنندیم رجوع

 علم یامروز نگاه با ،یاسالم حکمت و فلسفه منظر از «ارتباطات» است معتقد نگارنده

 یاسالم کردیرو اب «ارتباطات» است یضرور نیبنابرا دارد، تفاوت یکل به غرب در ارتباطات

 هینظر» به یابیدست چراکه شود؛ یبازخوان زین مسلمان شمندانیاند و حکما منظر از و



 باب در یاسالم حکمت بر یمبتن یفلسف یهاکاوش رهگذر از جز ،یاسالم «ارتباطات

 مثل مسلمان متفکران و اسالم منظر از ارتباطات مطالعه البته و دیآینم دست به ارتباطات

یم هیحاش به را غرب در ارتباطات متداول یهاهینظر یهمگ... و یفاراب نا،یس ابن ،یمولو

 «فارابى محمدابونصرمحمدبن یهاشهیاند ان،یم نیا در( 81 و 88 ص ،8830 موالنا،. )راند

 . دارد ژهیو تیاهم یاسالم فلسفه مؤسس لسوفیف عنوان به( ق. ه 883 ـ 153)

 متون ترجمه از پس و چهارم و سوم قرن در که نىنوافالطو است فیلسوفى فارابى

 کیزیمتاف و منطق و افالطون فلسفه وى. کرد ظهور اسالم عالم در عربى، زبـان بـه یونـانى

 آنها، تـفسیر و شـرح در و آموخت خوبىبه را اسکندرانى فلسفه از هایىبخش و ارسطو

 حکمت در استیس فلسفه فارابى، اندیشه بخش مهمترین. کرد تألیف هایىرساله و هاکتاب

 حکمت،. )«پرداخت فاضله مدینه طرح به افالطون، از ریتأث با آن، در که اوسـت یعمل

 ولى است، پذیرفته تأثیر اسـکندرانى و یونـانى فـلسفه از اگرچه فارابى( 861 ص ،8813

نمی اسکندرانى فلسفه در نه و یونانى فلسفه در نه را آن ردپاى که دارد یاریبس هاینوآوری

 در اسالمى، مفسران از اىپاره حتى یا مستشرقان گمان بـرخالف هانـوآوری این. دید توان

 است، افتهی پرورش شیخو عصر یادیبن یهاپرسش به ییپاسخگو براى فارابى تالش مسیر

 و جمع یکدیگـر بـا ار یونان بزرگ فیلسوفان یآرا کوشدمی تنها نه فارابى که یاگونه به

 ارتباطات» ،«نقل و عقل» یا «دین و فلسفه» میان جمع او یاصل دغدغه بلکه کند، تلفیق

 نیتدو و زبان تیماه به توجه در را جمع یچگونگ یفاراب. است «یانیب ارتباطات و یبرهان

 رساله دو ژهیو به خود آثار در رونیازا. کندیم وجوجست ارتباطات فلسفه ریفراگ هینظر کی

 بر آن داللت و شیدایپ یچگونگ و الفاظ زبان، از بحث ضمن الحروف و العلوم احصاء مهم

 پرداخته نید و فلسفه با دو آن رابطه و «منطق و اللسان علم» یشناسنسبت نیهمچن ،یمعان

 مسلّم با نگارنده( 13 و 11 ص ،8316 ،یفاراب ؛86 و 85 ص الف،8336 ،یفاراب. )است

 است یاصل پرسش نیا به ییگوپاسخ دنبال به مقاله نیا در ،یفاراب ارتباطات سفهفل دانستن

روش از منظور نیا به است؟ ممکن چگونه یانسان ارتباطات ،یفاراب یفلسف شهیاند در که



 ( 856 ص ،8838 ،یپاکتچ. )است کرده استفاده 3یلیتحل مطالعات یشناس

 ،(ما)یستیچ» از دیبا یموضوع هر از یعلم کاوش در مسلمان، متفکران شهیاند در

 نصیرالدین. )دیپرس آن «(مَن)یستیک و( فیک)یچگونگ ،(لِم)ییچرا ،(هل)یهست

 گرید بر ،یستیچ از پرسش ای نخست مطلب که است روشن البته( 115 ،ص8105طوسى،

 است معتقد نگارنده «؟ستیچ ارتباطات» دیپرس دیبا ابتدا اساس، نیا بر. دارد تقدم مطالب

 شهیاند در «ارتباطات» پژوهش آغاز در یشناختروش مشکل نیاول کنندهانیب پرسش، نیا

 یبررس در 4تلریک که یزیچ همان است؛ مسلمان یحکما و فالسفه یفکر راثیم و یاسالم

 .کندیم انیب را آن یدرست به مند،واسطه ارتباطات یخیتار

 شود،یم شمرده یهیبد قدر نیا[ معاصر غرب در]اکنون که را 5«تباطاتار» اصطالح ایآ

 دستگاه آشکارا که داد تیسرا ییهامکان و هازمان به کلمه قیدق یمعنا به توان یم

 است؟ داده شکل را شانیهاشاخصه( نید و یشناساسطوره از برگرفته) یگرید یواژگان

 هیپا بر 6الک جان «یبشر فهم باب در » رساله با فلسفه، در اصطالح نیا نشستنبرتخت

 تصورات آوردن زبان به» یعنی ارتباطات، که بود استوار ریناپذمیتعم ناًیقی فرض نیا

 تنها. «یزبان یوندهایپ لهیوس به هم از جدا افراد وستنیپ هم به جهینت در و شده ادراک

 زبان، یارییب مردم، که اندازدیم قلم از را پرسش نیا فلسفه، که است نیا مشکل

 نیا از ییرها. ابندی دست میمفاه و هاشهیاند به نخست وهله در ستیبا چگونه

 طرح هنگام از که شد سریم اطالعات یفن مفهوم لهیوس به فقط ریناپذ فهم یسردرگم

 به رو نیا از و یانمع ای شهیاند به ارجاع گونه هر از شانُن «ارتباطات یاضیر هینظر»
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  «Kittler,1996,p1». ورزدیم اجتناب مردم

 معنا از او یادهیا هینظر و ستین یناشدن حل یامسئله لزوماً اگرچه الک جان مسئله البته 

 بنددیم را تفاهم و میتفه و یانسان ارتباطات باب اساس، در ،7«یذهن تیهو» مثابه به

 یخیتار نهیشیپ مالحظه با «ارتباطات» واژه دیترد بدون اما ،(10 ـ 81 ص ،8830 ،یواعظ)

(Peters,1999)، در مهم یاواژهدانش به الک، یسیانگل لسوفیف توجه هیسا در ما روزگار 

 افراد وستنیپ هم به» یچگونگ ارتباطات، مسئله اگر. است شده لیتبد معاصر شهیاند جهان

 از یپردازهینظر هرگونه پس است، شده ادراک تصورات، آوردن زبان به جهینت در هم از جدا

 از و است انسان یعقل و یادراک ،یشناخت کنش نییتب بر یمبتن سو کی از ،یانسان ارتباطات

 شهیر قت،یحق در امر نیا. است او یزبان و یانیب ،یاظهار کنش نییتب به وابسته گر،ید یسو

 .دارد غرب فلسفه در انسان از ییارسطو کیکالس فیتعر در

  ارتباطات مسئله و یفاراب. 1

 9«یاسیس وانیح» او یعمل فلسفه در و 8«ناطق وانیح» انسان، ارسطو، ینظر فلسفه در

 تفکر قوّه به هم که است زنده موجودات هیبق از انسان زیّمم فصل ،«نطق». است شده فیتعر

ینم وانیح: گفتیم دکارت. دارد اشاره او ییگوسخن و کالم قوّه به هم و یورزشهیاند و

 یاجتماع» سبب به انسان: گفتیم میدورک. کند «تکلم» تواندینم رایز کند؛ «فکر» تواند

 دهیپد از وجه سه «اجتماع و ترابط» و «انیب و تکلم» ،«شهیاند و تفکر». است سخنگو ،«بودن

 یمعان شکفتن ات،یواقع شناختن و قیحقا درک ندیفرا شامل که اند«ارتباطات» همان ای نطق

 شدن وستهیپهم به جه،ینت در و آنها اظهار و انیب گر،ید افکار و یمعان دل از افکار شکافتن و
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 است، «عقل و زبان» از برخوردار یموجود تنها نه انسان اول معلم شهیاند در. شودیم افراد

 یاسیس یموجود و برده سر به گرانید با 10متقابل کنش در همواره که است یموجود بلکه

 و خاستگاه از پرسش جهت، نیهم به( 33 ص ،8838 رکس،ید. )است زین سازنهیمد یعنی

 قرار ونانی متفکران توجه کانون در نه،یمد و استیس از پرسش کنار در عقل و زبان کارکرد

 آن یریکارگبه در آنان یعمل یالگوها و زبان تیماه درباره هاسوفیست تامالت اگر. داشت

 سنت نینخست یریگشکل و ونانی یحکما یفلسف تأمالت برای را زمینه ،یونانی جامعه در

 کرد فراهم یونانی ارتباطات فلسفه در ارسطو و افالطون توسط ارتباطات یپردازهینظر

 یونانی میحک دو همچون زین مسلمان وفلسیف یفاراب  ،(881 ـ 815 ص ،8831 وان،یسال)

 توجه که بود نیا هم امر نیا لیدل. شد روروبه ارتباطات مسئله با متفاوت، یتیوضع در البته

 و منطق با ونینحو و لغت اهل جدال که است نکته نیا کنندهانیب ،یفاراب زمانه و نهیزم به

 اریبس امر نیا در است، یانث معلم عصر در قیعم یارتباط دغدغه بازنمود که ونیمنطق

 .بود اثرگذار

 متفکر انسان برابر در متکلم انسان: منطق و نحو مناظره با مواجه. 2

 کرده فیتال( ق.ه883از قبل) چهارم قرن لیاوا در که را العلوم احصا رساله ،یثان معلم

 و دکنیم شروع منطق علم سپس و آن فروع و یشناسزبان ای اللسانعلم با نخست است،

 جزو زین را کالم و فقه علم یفاراب. پردازد یم یعمل و ینظر علوم اقسام یمعرف به آنگاه

 آنها تقدم و منطق علم با یشناسزبان یاساس قرابت از یلیتحل نیچن. داندیم یعمل علوم

 یمدن علم کنار در کالم و فقه عمده دانش دو اندراج و سو کی از یعمل و ینظر علوم بر

 به انه،یم دوره یفرهنگ ـ یفکر طیشرا به توجه با گر،ید یسو از یعمل علوم مجموعه در

 مقطع نیترمهم اسالم، خیتار از دوره نیا. دارد یادیز تیاهم چهارم قرن لیاوا ژهیو
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 زین یسازدوران جدال ،یفکر تیخالق و ابتکار و هادانش شیدایپ ضمن که است یزمان

 صورت علما یهامباحثه و هامناظره قالب در ،یمعل مختلف یهاشاخه انیم دوره آن در

زبان ،یرافیس دیابوسع انیم که است یاپرآوازه مباحثه ها،مناظره نیا از یکی. است بسته

 انیابوح و افتاده اتفاق بغداد در ونیمنطق از یقبائ ونسیابنیمت و برجسته ینحو و شناس

 نیا( 11 ص ق،.  هـ 8111 ،یدیوحالت. )است کرده گزارش یارساله در را آن یدیتوح

 تنازع به ، یلغو/ یمنطق مناقشه و افتی یترگسترده ابعاد زمان همان در ییارویرو

. کرد تیسرا زین یخود/ گانهیب و ینقل/یعقل ،یعرب علوم/لیاوا علوم متکلم،/ لسوفیف

 از یکی را ونسیابنیمت شکست و مناظره نیهم یبرخ( 865 و 861 ص ،8885 کرامر،)

 (880 ص ،8831 ،ینانید یمیابراه. )داندیم یفاراب دست به الحروف کتاب فیتأل علل

 مکتب بزرگ ینحو و استاد سراج،ابنابوبکر برجسته شاگردان از یکی ،یرافیس دیابوسع

 دهیرس مکتب نیا استیر به هیبویس درگذشت از پس که مبرد ابوالعباس با و است بصره

 یخوب یعلم دادوستد و یفکر تعامل یفاراب با سراج ابن. تداش اریبس الفت و انس بود،

 در زین سراج ابن و گرفتیفرام او از را لغت و نحو علم یفاراب که یاگونه به داشت،

. کردینم درنگ یالحظه ،یثان معلم محضر از دنیشیاند درست اسلوب و منطق فراگرفتن

 دو هر است آن دهندهنشان امل،تع نیا( 15 ص 8316 الفارابى، مقدمه در یمهد محسن)

 برخالف اما داشتند، باور زبان و فلسفه جهینت در و نحو و منطق انیم رابطه به شمندیاند

 شود،یم شناخته همنوا و همگام خود برجسته استاد با شاگرد کی همواره که معمول سنت

 و نحو علم وجود با بود معتقد و داشت یگرید باور یرافیس دیابوسع او برجسته شاگرد

 (880 ص ،8831 ،ینانید یمیابراه. )ستین منطق فن به یازین هرگز لغت،

 که چرا کرد؛ وجوجست او یشناسزبان تیماه در دیبا را ادعا نیا شهیر شکیب

زبان در حیصح فهم و وگوگفت ارتباط، یبرا یقواعد از متشکل را زبان ساختار یرافیس

یم گونههمان واقع در را عقل او. شودیم نییتع عقل کمک به که داندیم خاص یها

 شتریب. دندیفهمیم بصره مکتب انینحو و فقها و( یمعتزل شتریب) متکلمان که فهمد



 زین یرافیس و داشتند زبان قواعد با تفکر نیقوان کردن یکی به لیتما بصره، مکتب انینحو

 به ای و «مدرک یمعان و معقول اغراض اکتساب» که داشت دهیعق مکتب، نیا از ریتأث به

. است ممکن خاص زبان از استفاده با فقط ،«نادرست از درست سخن زییتم» گرید ریتعب

 چرا. است کرده وضع آنها مرسوم کاربرد و هایونانی زبان بنابر ،یونانی کی را منطق

 د؟دهن قرار خود گفتار داور و حکم را یونانی کی دیبا اعراب و ان،یرانیا ها،یهند ترکان،

 هم و منطق هم. است زبان از جنبه کی منطق،. ستین استدالل یکل قانون ،یونانی زبان

 که لحاظ نیا به و است زبان حیصح دستور منطق،. ندیگویم سخن الفاظ از اللسانعلم

 گفت؛ سخن یونانی منطق کی و یعرب منطق کی از توانیم است، «زبان منطق» منطق،

 مقابل در «.اندالفاظ به دیمق ،یمعان»: ستین ممکن گر،ید زبان به یزبان از یمعان انتقال رایز

زبان و کندیم پژوهش معنا درباره منطق، که داشتند دهیعق ونیمنطق ،یرافیس استدالل

 ترفیشر لفظ از یمعن چون و «رندیپذییجدا معنا و لفظ». دیگویم سخن لفظ از یشناس

زبان لیتحل که کندیم استدالل یعدابنییحی. دارد تقدم یشناسزبان بر منطق است،

 یازینیب ای اشتباه موجب دینبا( یالمعان یعل الداله االلفاظ) داریمعن الفاظ باب در شناسان

 (863 ص ،8885 کرامر،. )شود یونانی منطق از

 آن رابطه و منطق و یشناسزبان نسبت در یادیز تأمل مسئله، تیاهم به توجه با یفاراب

 ،8316 ،یفاراب) الحروف مهم رساله دو در العلوم احصاء بر افزون و دارد یمعن و ظلف با دو

 ـ 18 ص ،8811. ا یالفاراب) المنطق یف المستعمله االلفاظ و( 888 ـ 88 و 13 ـ 11 ص

 و لغت اهل انیم جدال در یثان معلم. است داده انجام باره نیا در یمفصل بحث زین( 11

 مهم اریبس یفاراب ارتباطات فلسفه فهم در آن، به توجه که رددا خاص موضع منطق، اصحاب

 مختص ،ینحو قواعد ای یشناسزبان و بشر مشترک علم منطق، نکهیا بر دیتأک با یفاراب. است

 از و ندیبیم یعمل عقل وندیپ در را یشناسزبان سو کی از است، خاص یامت و ملت به

 یبشر جهان در مهم یشناختنشانه دستگاه دو همثاب به منطق، و زبان تیاهم به گر،ید یسو

 .کندیم اشاره



  خاص و عام یشناختنشانه نظام دو مثابه به نحو و منطق نییتب. 3

 نیا در او. دارد را آنها شمردن و هادانش شناخت دغدغه العلوم احصاء در یثان معلم

 آنها مناسبات یبررس به منطق، علم و لسان علم دهیفا و موضوع ف،یتعر انیب از پس رساله

 :سدینو یم و پردازدیم

 شناخت و یمعان بر دال الفاظ نخست: کندیم بحث زیچ دو از الجملهیف یشناسزبان

 است عبارت منطق، موضوعات اما. الفاظ نیقوان شناخت دوم خاص؛ امت در آنها مدلول

داللت که ثیح نآ از الفاظ، و اندالفاظ مدلول که جهت آن از معقوالت؛ در نیقوان از

 الفاظ، نیقوان در خصوص به زبان، علم و منطق ن،یبنابرا... . هستند معقوالت بر کننده

 زبان در الفاظ ژهیو نیقوان به نحو، علم. است متفاوت آنها نگاه تیثیح اما. دارند تداخل

 الفاظ در شامل و مشترک نیقوان در پژوهش به منطق، علم یول دارد، نظر خاص مردم

 (33 و 33 ،61 ص الف، 6991. ا یالفاراب. )پردازدیم هاامت همه

 و اتیخصوص دارند؛ زیمتما یژگیو دسته دو یزبان هر در الفاظ، که کندیم اضافه یفاراب

 و فعل و اسم زین و مرکّب و مفرد به میتقس: مثل هاست،زبان همه انیم مشترک که یاحوال

 و فاعل بودن مرفوع مثل زبان، کی یاختصاص نیقوان و هایژگیو گرید نیهمچن و... و حرف

یم زیتما نیا بر هیتک با سپس او. دارد یعرب زبان به اختصاص که.. و مفعلول شدن منصوب

 :سدینو

 کی الفاظ نیقوان یبررس به نحو: است متفاوت الفاظ به نسبت منطق اهل و نحو اهل نظر

 یهازبان با) که جهت آن زا نه را الفاظ مشترک و یاختصاص احوال و پرداخته امت

 کند؛یم یابیارز است، خاص زبان از یجزئ که ثیح آن از بلکه است، مشترک( گرید

 ثیح آن از را آنها و پردازدیم هازبان همه الفاظ همه در مشترک نیقوان به منطق یول

. کندیم یابیارز هستند، خاص زبان کی ژهیو که جهت آن از نه و اندمشترک که

 (31 ص همان،. )است شناسانزبان یهاپژوهش ازمندین ریاخ قسمت رد منطق،

 در که را یمعن و لفظ رابطه و سخن تیماه از یاتازه کامالً برداشت ،یفلسف دگاهید نیا

 اسالم جهان یشگانیاند حوزه به نبود، مطرح یبالغ و یادب یهاهینظر در چهارم، قرن لیاوا

 و یشناسیهست با منطق و یشناسزبان وندیپ از یصخا دگاهید یفلسف نهیزم و کرد وارد



 فراهم یثان معلم آثار در را گرید یسو در گفتار و سخن با شهیاند و فکر و سو کی از فلسفه

 در یهست و شهیاند ظهور به قول عالم، یوجود ساختار به استناد در که یتصور آورد؛

 به خود، یمنطق آثار در یرابفا که ستین سببیب نیبنابرا. کردیم طرح را سخن ساحت

 الفاظ» عنوان به دهگانه مقوالت و معقوالت از و پردازدیم منطق در «مستعمله الفاظ» یبررس

 تیماه باب در ارسطو اول معلم دگاهید از متأثر مسئله نیا در یثان معلم. کندیم ادی «اسما و

 با نشانه درباره را خود گاهدید( ریتفس درباره)ناسیهرم یپار رساله در ارسطو. هاستنشانه

 :کندیم انیب نیچن ابهام بدون و روشن یانیب

 عالئم و هستند[ یدهن تصورات]روح تأثرات( symbol)نماد[ هاواژه]گفتار یآواها»

 اقوام انیم در ،ینوشتار عالئم نیهمچن و یگفتار یآواها. اندیگفتار یآواها نماد ،ینوشتار

 و هستند آنها( sign) نشانه گفتار یآواها که روح ثراتتأ اما. ستندین همانند مختلف،

 همگان نزد هستند، آنها مشابه یهمتاها روح، تأثرات نیا که یواقع یزهایچ نیهمچن

 Aristotle, 1991, p. 25(16a5)) ). اندمشترک

 : کندیم اشاره مهم عنصر سه به نشانه تیماه لیتحل در فقره، نیا در ارسطو

یم نشانه هم و نماد هم را آنها ارسطو که( گفتار یآواها و ینوشتار عالئم) هاواژه. 8

 .است متفاوت اقوام، انیم در است معتقد و نامد

 مردمان، انیم در و هستند آنها نشانه و نماد هاواژه که( روح تأثرات)یذهن تصورات. 1

 .است مشترک

 در تأثرات همچون و آنهاست بازنمود ،یذهن تصورات که( یواقع یزهایچ) هامصداق. 8

 . است مشترک مردمان، انیم

 ارسطو یشناختنشانه یالگو یدیکل عنصر سه «مصداق و ریتصو واژه،» گرید عبارت به

 گرید مهین یعنی 11مبولونیس دنبال به نماد، واژه یریکارگبه با ارسطو دیشا. دهدیم شکل را

                                                
11

. symbolon 

 



 زین یواقع یزهایچ ای قیمصاد. است یذهن تصورات ای روح تأثرات همان که است آن

 آنها بازنمون روح، تأثرات ای یذهن تصورات که است ییارسطو ینولوژیترم سوم اصطالح

 ص ،8831 مهرگان،. )است مشترک هاانسان همه نزد ها،واژه برخالف دو هر البته و بوده

 .کرد میترس را یانشانه یوجه سه یالگو نینخست ارسطو اساس، نیا بر( 18

 

 مانیس فریار کتاب از را یسخن خود منطق کتاب در مقفّع، ابن ،یرانیا بزرگ دانمنطق

 از او نقل بنابر. کندیم آشکار شتریب را هانشانه تیماه لیتحل تیاهم که کندیم نقل ارسطو

 :ارسطو نظر

 هاناذ در ای موجوداند؛ انشانیاع به ای: شوندیم محدود و خالصه وجه چهار در امور همه 

 زین چهارگانه امور وندیپ و رابطه. دارند ثبوت کتاب ای کالم در ای و اندمحقق قلوب، و

 دهدیم خبر ذهن عالم از سخن، و است سخن دهنده نشان نوشته، که است بیترت نیا به

 انیاع عالم به آنچه انیم در. شودیم شناخته ،یخارج انیاع جهان دهندهنشان ذهن، و

 یهماهنگ گریکدی با مردم همه و ستین اختالف شود،یم مربوط اناذه عالم و یخارج

 در که است همان ران،یا نیسرزم در «آسمان» ،یخارج جهان و نیع عالم در. دارند

 در. ستین یگرید زیچ ،یخاک کره جز زین «نیزم» کهچنان دارد، وجود روم نیسرزم

 گردد،یم مربوط کتاب و مکال به آنچه اما... است منوال نیهم به وضع زین ذهن عالم

 گریکدی با نوشتار، و گفتار جهت از جهان مردم و ندارد وجود یهماهنگ و یکسانی

 و خط کهچنان است، انیروم سخن از ریغ انیرانیا سخن. دارند تفاوت و اختالف

 (51 و 53 ص ،6331 المقفع،. )دارد تفاوت زین آنها نگارش اسلوب و حروف

 چهار در عالم امور همه ارسطو نظر در شود،یم دهید مقفّع ابن عبارت در که گونههمان

 «ذهن» و «نیع» یعنی آن وجه دو که شوندیم خالصه کتاب.1 کالم؛.8 اذهان؛. 1 ان؛یاع.8 وجه

 ینوع با «نوشتار زبان» و «گفتار زبان» یعنی آن گرید وجه دو و هستند هماهنگ و سانهم

 کرده، نقل نجایا در مقفّع ابن آنچه ،ینانید دکتر دهیعق به. است همراه یناهماهنگ و اختالف

 آخر»: است شده اشاره آن به دهگانه مقوالت کتاب در گر،ید ریتعب به که است یزیچ همان



 دهد،یم نشان را فکر مرحله نیآخر که یعمل «.است فکر اول عمل، آخر و عمل اول فکر،

 را دهگانه مقوالت از کیهر اسم، ورتص به و دیآیدرم سخن قالب در که است یزیچ همان

 نیا یمعن به زین یفاراب توسط دهگانه مقوالت بر اسماء عنوان اطالق. سازدیم آشکار و ظاهر

 نییتع و سخن به توسل قیطر از خود، فکر ینزول مرحله نیآخر در تواندیم انسان که است

 نییتع ییتوانا. شود موفق آنها افتیدر و درک به جهان، نیا موجودات از کی هر یبرا اسم

 یهایژگیو از ق،یطر نیا از آنها افتیدر و درک و جهان نیا موجودات از کیهر یبرا اسم

 در تیخصوص و خصلت نیا. دیآیبرنم کار نیا عهده از یگرید موجود چیه و است انسان

 و داده زشآمو اسماء مدرسه در را او یتعال و تبارک خداوند که است شده دایپ آنجا از انسان،

 قیطر از تواندیم یکس تنها،. است فرموده نازل ابوالبشر آدم شأن در را «االسما علّم» فهیشر هیآ

. باشد برخوردار حق اسماء به شدن آموخته از که ابدی دست یمسمّ افتیدر و درک به اسم

 (68 و 66 ص ،8831 ،ینانید یمیابراه)

 که نوشتار و گفتار مرحله دو در یول ند،یبینم یپراکندگ و اختالف ان،یاع عالم در ارسطو

 و گفتن. دیگویم سخن جهان مردم انیم اختالف از شوند،یم شناخته عمل اول و فکر آخر

 قرار عمل حوزه در شوند،یم شناخته شهیاند مراحل از و است فکر تنزل نکهیا نیع در نوشتن

 که است یمقام و مرحله عمل، اممق و فعل مرحله. دارند سروکار انسان فعل با و رندیگیم

 که است مسلّم زین مسئله نیا. ردیپذیم انجام مکان و زمان طهیح در و دارد تدرج و جیتدر

. باشد برکنار اختالف و تفاوت ینوع از تواندینم رد،یپذیم انجام یطیشرا نیچن کی در آنچه

ینم زین مسئله نیا در. ردیگیم شکل گزاره صورت به و هیقض قالب در همواره نوشتن، و گفتن

نیا در حکم البته و است استوار حکم بر هاگزاره ادیبن و ایقضا اساس که داشت دیترد توان

 دانسته، عمل اول را فکر آخر ارسطو که آنجا. دیآ یم شمار به انسان نفس افعال از موارد، گونه

 .است خوانده انسان نفس لفع را هاگزاره ادیبن و هیقض اساس و کرده اشاره مسئله نیهم به

 نحو علم منطق، و نحو نسبت یبررس در یفاراب چرا که دیفهم توانیم مقفّع ابن انیب نیا از

 در پژوهش دانش را منطق علم یول کرده، ذکر خاص مردم زبان در الفاظ ژهیو نیقوان علم را



 برخالف یثان لممع قت،یحق در. کندیم یمعرف هاامت همه الفاظ در شامل و مشترک نیقوان

 و یمعان یزبان خصلت به الفاظ، از یمعان یریناپذییجدا بر دیتأک با که خود زمان شناسانزبان

 ،یمعن بودن شمولجهان و استقالل فرض با که ونیمنطق با زیتما در زین و دندیشیاندیم قتیحق

 هر و اشاره منطق و نحو مناسبات به کردند،یم محدود یفرازبان یمعان در پژوهش به را منطق

 است خاص امت الفاظ نیقوان به علم اعراب، و نحو البته. کندیم یمعرف الفاظ علم را دانش دو

 (68 ـ 65 ص همان،. )هاامت همه الفاظ در شامل و مشترک نیقوان به علم منطق، و

 از محسوسات، و معقوالت که شدیاندیم نیچن زین مسلمان بزرگ لسوفیف ،یثان معلم

 یبشر جوامع و جهان مردم همه انیم در شوند،یم شناخته محسوس و معقول که تجه آن

 حسب به دارد، تحقق یخارج جهان و یرونیب عالم در آنچه بر آنها داللت و هستند کسانی

 معقول امور بر کلمات و الفاظ داللت و لفظ بر خط داللت که است یحال در نیا. است طبع

( 88 ص الف،8336. ا یالفاراب. )ردیپذیم صورت دادقرار و وضع قیطر از محسوس، و

 .کندیم یزیرطرح را شیخو ارتباطات فلسفه نگاه، نیهم بر هیتک با یفاراب

 یانیب ـ یعقل کنش مثابه به ،یارتباط کنش نییتب و یفاراب ارتباطات فلسفه. 4

 و ییگوسخن نیا. است ورزشهیاند و گوسخن یموجود انسان ،یفاراب حکمت در

 یگشودگ. اوست یذات یهایژگیو از و گرانید به رو او یگشودگ از یحاک ،یگرشهیاند

 ارتباط، شناخت، امکان را آن توانیم که است یزیچ همان خود، ریغ به رو انسان یذات

 یگشودگ نیهم. گرفت نظر در هست، اکنون آنچه از فرارفتن یآمادگ و یدگرگون و تحول

 البته. سازدیم آشکار یروشن به را انسان یطلبسعادت و بودن یمتعال که است ریغ یرو به

 نیا و بود خواهد عدالت و شجاعت عفت، حکمت، مستلزم ییجوسعادت که است معلوم

 اتحاد و اشتراک یبرا و شودیم شناخته او ینفسان یقوا گرید و عقل یهاخصلت از صفات،

 .است یضرور یگرید با

 یعنی او ارتباطات صورت نینخست به انسان، یارتباط کنش یچگونگ نییتب در یفاراب

 و پردازدیم زبان شیدایپ یچگونگ یعقل لیتحل به و کندیم توجه( یکالم)یشفاه ارتباطات



 در الحروف رساله در او. ردیگ یم بهره خود یشناختانسان یمبان از او زین مرحله نیا در البته

: دیگویم و پردازدیم الفاظ و حروف شیدایپ یونگچگ یعقل لیتحل به ابتدا زبان، تیماه نییتب

 با یذات هیسرما مثابه به که «فطرت» اساس بر کنشگر که ابدییم تحقق گونهنیا ،یانسان کنش

 متناسب اعمال جادیا جهت در کنشگر، حرکت یعنی. دارد «خاص تحرک» دارد، همراه خود

 ینفسان و یجسمان حرکات. است خود ینفسان و یجسمان یروهاین از استفاده با و آن با

 گر،ید عبارت به. ردیگیم انجام است، ترآسان آنچه به دادن تحقق یبرا وستهیپ زین کنشگر

 ،«اسهل انتخاب» اصل پرتو در و یذات فطرت اساس بر یروان یهاروین یحتّ و جوارح و اعضا

 یعنی «ادیاعت» به را کنشگر تحرکات، آن تکرار. دهدیم انجام را خود یاراد و یعیطب حرکات

 .رساندیم( یروان اتیخلق و یعلم ملکات به دنیرس) شدن نهینهاد و یسازیدرون

 (زبان یانشانه نظام و هانشانه ظهور) یزبان و یانیب کنش. 5

 انتخاب» ،«خاص تحرک» ،«فطرت»  چهارگانه اصول مالحظه با را زبان شیدایپ یفاراب

 افراد ریضم در آنچه اظهار به اجیاحت و «یگرید» به فرد «هتوج» اساس بر ،«ادیاعت» و «اسهل

 شهیر. شود یم انجام صوت جادیا با سپس و اشاره با ابتدا امر نیا. کندیم نییتب است، انسان

 فی ما غیره یعرّف أن احتاج إذا»: سدینویم یثان معلم. است یانسان فطرت در ،یازمندین نیا

 یلتمس ممّن یرید کان ما على الداللة فی أواّل اإلشارة استعمل بضمیره مقصوده أو ضمیره

. «التصویت ذلک بعد استعمل ثمّ إشارته، یبصر بحیث مهیتفه یلتمس من کان إذا تفهیمه

 (885 ص ،8316 ،یالفاراب)

 یگرید به را آن دارد لیتما و است کرده درک را ییمعنا و داشته یاتجربه فرد یعنی

 به شیگرا رایز کند؛ میسه خود با آن، یمعنا و تجربه نیا کدر در زین را او و بفهماند

 اشیوجود کماالت به دنیرس و دارد وجود او فطرت در ر،یغ یرو به شیگشا و یگرید

 در که ییمعنا یبرا فرد نیبنابرا. دارد را یجمع یزندگ و ییمعنا اشتراک یاقتضا زین

 در) کندیم استفاده اشاره از ابتدا بفهماند، یگرید به خواهدیم و شده حادث رشیضم

. بردیم کاربه را یصوت نشانه سپس و( ندیبب را او و کند توجه او به مخاطبش که یصورت



 سر بر ج،یتدر به و کندیم استفاده او نشانه همان از او، با تخاطب هنگام زین بعدها شنونده

 رامونیپ جهان هاشانهن. ردیگیم شکل توافق تفاهم، و میتفه و یمعان بر دال یهانشانه

 یفاراب انیب در دقت با( 888 و 886 ص ،8316 ،یالفاراب. )کنندیم یگذارنشانه را کنشگران

 گرید به. است محسوس یمعان ابتدا( مقصوده أو ضمیره فی ما) معنا از او مقصود م،یابییدرم

 کرده لمس ای دهیچش ای کرده استشمام ای دهیشن ای دهید را یزیچ ،ییابتدا کنشگر سخن،

 سپس و اشارات به ابتدا منظور، نیبد. کندیم توجه یگرید به معنا نیا انیب یبرا و است

 نیگزیجا( هیاول الفاظ و حروف)عالمات ج،یتدر به و ردیگیم بهره عالمات از داللت، یبرا

 نیا با. ردیگیم شکل( یکل یمعان) معقوالت بر دال یهانشانه کم،کم و شودیم اشارات

 معقول یمعان خصوص به) یمعان همه بر داللت یبرا و محدودند عالمات، که آنجا از ال،ح

 یهانشانه آنها بیترک با رفته رفته کنند،ینم تیکفا(است شده انتزاع محسوس یمعان از که

 اساس بر آن توسعه و یریکارگبه با و شودیم دیتول( جمالت و کلمات) یداریشن یبیترک

 نظام نیتکو به سرانجام اد،یاعت و اسهل انتخاب خاص، تحرک ،یذات هیماسر چهارگانه اصول

 ،یالفاراب. )است اساس نیهم بر زین هازبان اختالف علت. رسدیم «امت زبان» هانشانه

 ( 888 ص ،8316

. دارد یانسان ارتباط یفطر تیماه در شهیر زبان شیدایپ ،یفاراب شهیاند در قتیحق در

 که صورت نیبد. کنندیم برقرار ارتباط گریکدی با ،یفطر و یعیطب ازین اساس بر هاانسان

 با زین یگرید. کندیم دیتول را یعالمت و توجه «یگرید» به آن، میتسه و معنا انیب یبرا فرد

 آن رشیپذ با «یگرید». ردیگیم کار به یبعد ارتباط در را عالمت همان او به متقابل توجه

 تداوم نهیزم و شودیم نشانه به لیتبد عالمت، و دهدیم شکل را متقابل اعتماد عالمت،

 «آن بر دال نشانه» و «معنا» درک در «یگرید» و «خود» ب،یترت نیبد. آوردیم فراهم را ارتباط

 با ان،یم نیا در و ابدییم ادامه مستمر طور به هانشانه ساخت ندیفرآ. رسندیم اشتراک به

 به آنها از که پردازندیم آن یبخشنظم به یگروه ای ردف هاانسان یاجتماع تیوضع رشد

 یفاراب نییتب. کنندیم وضع را دیجد یهانشانه افراد نیا و شودیم ادی زبان واضعان عنوان



 به شده، ساخته یانشانه نظام و شوندیم ساخته یاالذهاننیب طور به هانشانه که دهدیم نشان

 فراهم روزمره، یانسان یزندگ در نشانه یاصل کارکرد. ابدییم توسعه یاالذهاننیب صورت

 .است وتفاهم میتفه نهیزم کردن

 خصلت و سخن یذات یژگیو به یثان معلم که است آن ،یفاراب انیب نیا در مهم نکته

 انسان فرارفتن، نیهم در. دارد توجه معقول به محسوس از یفرارو یعنی یزبان ارتباط نیادیبن

 به زبان. گردد گشوده «یگرید» و ریغ یرو به و دیآ رونیب یخود ژرف ییتنها از تواندیم

یم سخن نکهیا مجرد به شخص و است ریفراگ و ریپذمیتعم خود، عتیطب و ذات حسب

 و شودیم خوانده یشخص تجربه آنچه. داردیمبر گام اتیکل عالم و یدیتجر جهان در د،یگو

 یشخص تجربه کی که جهت آن از د،ابییم دست آن به خود خاص خلوت در شخص کی

 است، «خود» تجربه که جهت آن از «خود» یشخص تجربه. ستین ریغ به ریپذانتقال است،

 گرید به. باشد بوده است، یگرید که جهت آن از «یگرید» یشخص تجربه تواندینم هرگز

ینم گزهر گذرد،یم شخص کی «یدایسو سرّ» و «ریالضمیماف» در آنچه گفت توانیم سخن،

 توانینم هرگز حال، نیا با. ردیپذ تحقق گرید شخص «یدایسو سرّ» و «ریالضمیماف» در تواند

یم دهد،یم رخ شخص کی یهست و اتیح حوزه در آنچه که داشت دیترد مسئله نیا در

 اما. برسد آن ادراک و فهم به زین او و کند دایپ تحقق زین یگرید شخص اتیح حوزه در تواند

 تواندیم آنچه بلکه خواند، شخص به قائم تجربه کی را آن توانیم که ستین یزیچ نهما نیا

یم دست به تجربه از که است یمفهوم و یمعن کند، دایپ انتقال گرید شخص به شخص کی از

 شخص یبرا نکهیا نیع در تجربه که کرد اشاره زیانگشگفت امر نیا به توانیم نجایا در. دیآ

 نیهم به و است عام آن، مفاد و یمعن ست،ین هم ریتکرارپذ و است خاص و هژیو کننده،تجربه

 یبرا که گونهبدان «ستهیز تجربه» کی واقع در. گذاشت اشتراک به ریغ با توانیم زین جهت

 از تجربه همان اما ست،ین ریغ به ریپذانتقال وجه چیه به است، شده ستهیز ن،یّمع شخص

 زین را اشخاص انیم تفاهم و است ریغ با میتسه و اشتراک قابل خود، مفهوم و یمعن جهت

 خوانده تجربه آن «یمعن» آنچه با شخص «ستهیز تجربه» که است روشن البته. کندیم فراهم



 یول ست،ین ستهیز تجربه خود اگرچه تجربه یمعن رایز ست؛ین نیمتبا و متفاوت شود،یم

 همان ند،یفرآ نیا و دیآیدرم «تعقل» مرتبه به «تشخص» مرحله از ند،یفرآ کی در ستهیز تجربه

 .ردیپذیم صورت «زبان» در که است یزیچ

یمدر «شدن عام» به «بودن خاص» از ستهیز تجربه ،«سخن» در گفت توانیم ن،یبنابرا

 ریغ یرو و درآمدن خود خلوت از. گرددیم هم «یرونیب» است، «یدرون» فقط آنچه و دیآ

یم آشکار سخن در و کندیم میترس را تفکر انیجر که است یزیچ همان شدن،گشوده خود

 یاصحنه در و آوردیدرم سر انسان «یدایسو سرّ» از هانشانه قالب در «سخن» پس. شود

 متفکر کی خلوت به بردن یپ یبرا ب،یترت نیا به. سازدیم آشکار را خود ر،یفراگ و گسترده

 راه شیهانوشته در یشیاندژرف و سخنان قیدق یبررس جز او یدایسو سرّ به دنیرس و

 .ندارد وجود یگرید

 یهانشانه و ریغ سخن یبررس به شخص یوقت که انگاشت دهیناد دینبا زین را نکته نیا

 نیا سخن البته و کندیم مبادرت کار نیا به خود، سخن پرتو در پردازد،یم او دشدهیتول

 که افتیدر توانیم نجایا از. رسدیم بروز و ظهور مرحله به او ریضم خلوتگاه از زین شخص

 با و شودیم دهیکش خلوتگاه دو انیم که است یراه برقرارکردن، ارتباط و گفتن سخن

یم گشوده گریکدی یرو به و ندیآیم رونیب خود ییتنها کنج از هاانسان راه، نیا مودنیپ

 .شوند

 نیتریاجتماع آنچه. دارد سروکار آن با انسان که است یداریپد نیتریاجتماع سخن،

 امور نیآشکارتر که را یزیچ همان اما هست، زین ایاش نیآشکارتر شود،یم شناخته داریپد

 نیتریپنهان به بناچار شود،یم یناش خلوتگاه نیتریپنهان از نکهیا حکم به م،یخوانیم

 و دیآیدرم خلوتگاه نیتریپنهان از بودن، آشکار نیع در که یزیچ و دیپویم راه زین خلوتگاه

 حکم به ،«سخن» البته. هست زین رازآلود و زیاسرارانگ وندد،یپیم خلوتگاه نیتریپنهان به

 نیترروشن و نیترساده در و ردیگیم سرچشمه انسان یوجود یهاهیال نیتریپنهان از نکهیا

 و مرتبه هر در هرکس و دارد گوناگون مراحل و مراتب گردد،یم آشکار او یهست یهاهیال



 مرتبه هر در یهرکس. برسد مرحله آن در سخن درک و فهم به تواندیم هست، که یامرحله

 و کندیم ادراک مرتبه همان حد در را گرانید سخن است، گرفته قرار که یوجود مراتب از

 نگاه حیتشر در ،ینانید استاد معاصر، لسوفیف. دیگویم سخن زین مرتبه همان اساس بر البته

 : است معتقد یرابفا

 مطرح صعود و نزول قوس دو در یهست رهیدا مین دو به نسبت معرفت اهل بزرگان آنچه

 نیترپنهان از زین «سخن» رایز است؛ صادق زین سخن صعود و نزول درباره کنند، یم

 را رهیدا مین کی گرددیم ظاهر که یگاهیپا نیآشکارتر تا شودیم آغاز که یگاهیجا

 در آن حرکت بلکه شود،ینم تمام نخست رهیدامین انیپا در سخن، کار. کندیم میترس

 نخست گاهیجا به تا کندیم دایپ ادامه نخست رهیدامین عکس به گرید رهیدامین کی

 و است انسان یهست صعود و نزول وزان بر سخن صعود و نزول ب،یترتنیابه. بازگردد

. دارد اشاره امر نیهم به زین شودیم هشناخت انسان مقوّم فصل که ناطق بودن یذات

 ( 63 ص ،6395 ،ینانید یمیابراه)

 کنار در را زبان الحروف رساله دوم باب در یفاراب چرا که است روشن ان،یب نیا با

 نییتب یشیاندژرف با را آنها تأخر و تقدم و شیدایپ یچگونگ و دهدیم قرار ملت و فلسفه

ساحت یدارا دارد، صعود و نزول نکهیا حکم به زبان،( 888 ص ،8316 ،یالفاراب. )کندیم

 زبان. است نیقر یهست از یساحت با آن، از یساحت هر و است متفاوت و مختلف یها

 به انسان یوقت اما سازد،یم برآورده را یاجتماع یازهاین که است یزبان ،یبشر روزمره

 زبان از توانیم نیبنابرا. شودیم دگرگون زین زبان سطح گذارد،یم قدم گرید یهاساحت

 ،ینانید یمیابراه. )گفت سخن نید زبان ای فلسفه و یعقل علم زبان ،یعیطب علم زبان هنر،

 امر نیا بر خود، یفلسف لیتحل یابتدا در و دارد توجه امر نیا به یفاراب( 81 ـ 8 ص ،8831

 معارف که گونههمان دارند، خواص بر یزمان تقدم مردم، جمهور و عوام که دارد دیتأک

 د،یتأک نیا با پس. است یتخصص معارف بر مسبوق است، همگان یرأ آغازگاه که مشترک

 ،8316 ،یالفاراب. )دهدیم قرار خود توجه کانون در را روزمره زبان شیدایپ لیتحل ندیفرا

 ( 885 و 881 ص



 و «یگرید به خود جهتو» با ،یانسان ارتباطات آغاز که افتیدر توانیم م،یگفت آنچه بنابر

 ،یتوجه نیچن بدون و ردیپذیم صورت معنا مبادله یبرا ،«خود به یگرید متقابل توجه»

 مالحظه با توانیم رو نیا از. است ارتباطات تداوم شرط زین اعتماد. شودینم آغاز ارتباطات

 ارتباطات از او فیتعر ،یفاراب یارتباط لیتحل در «نشانه و اعتماد توجه، معنا،» یهامولفه تیاهم

 میتفه یبرا «یگرید» و «خود» متقابل اعتماد و توجه یعنی ارتباطات،»: کرد یبازساز گونهنیا را

 ها،نشانه کمک با یگرید به آن میتفه و( علم) معنا ادراک ندیفرا البته. «هانشانه» کمک به معنا

 را معنا همان ،«یگرید» که شودیم حاصل یوقت کامل اشتراک و است اشتراک به دنیرس یبرا

 نیبنابرا. کند میتفه او به دیکوشیم نشانه ساختن قیطر از و بود کرده درک «خود» که کند درک

 یارتباط شهیاند در اساس،نیبرا. کندیم دایپ تیاهم هم یمعان افتیدر مراتب و یچگونگ

 هنر ارتباطات،» تر،قیدق عبارت به ای «معنا بر داللت یبرا نشانه ساختن هنر ارتباطات،» ،یفاراب

 «یگرید» و «خود» نیب( ریالضم یماف) معنا اظهار و ابراز یبرا هانشانه یریکارگبه و ساختن

 کنندهمیترس ریز نمودار «.ابدی یآگاه بوده، «خود» درون آنچه به «یگرید» که یا گونه به است،

 .است یفاراب نگاه از انسان، یزبان و یانیب کنش ندیفرا

 

 (آن مراتب و معنا درک)یعقل و یشناخت نشک. 6

( مکتوب و مصوّت) هانشانه از ما که کرد اشاره امر نیا به زبان، شیدایپ نییتب در یفاراب

یف ما) ما درون در بلکه ست،ین نشانه و لفظ سنخ از که میکنیم استفاده یزیچ میتفه یبرا

 امر نیا. کنندیم داللت خود ریغ یزیچ بر ما یدیتول یهانشانه یعنی است، ما ذهن ،(ریالضم

 و صوت جنس از نه که است معنا نام به یزیچ وجود بر شاهد نیبهتر ،یارتکاز و یشهود

. دارد داللت آن بر یکتب و یلفظ نشانه که است یقتیحق بلکه مکتوب، یامر نه و است کالم

 و نشانه عنا،م عالم سه انیم کیتفک به اذعان قت،یحق در معنا، وجود رشیپذ و قیتصد

 کنش تیماه به توجه بر افزون ،یارتباط کنش نییتب در رو،نیازا. است یخارج تیواقع

. کرد توجه زین( معرفت و معنا) یعقل و یادراک کنش تیماه به دیبا ،(لفظ و نشانه) یزبان



 ییتوانا انسان که یمعان مراتب و انواع ییشناسا ،یفاراب ارتباطات فلسفه جامع لیتحل در پس

 .است مهم زین دارد را آن درک

 یدارا ،یوانیح نفس و ینبات نفس بر افزون انسان که است معتقد ارسطو همچون یفاراب

 مدرکه قوه و است مدرکه و محرّکه قوّه دو یدارا خود ،یوانیح نفس. هست زین ناطقه نفس

 یباطن و یظاهر حواس با را( یالیخ و یحس) یجزئ یمعان و محسوسات ،یوانیح نفس

 یفاراب اساس،نیبرا. دارد را یکل یمعان و معقوالت درک توان ناطقه، نفس اما کند،یم درک

 معلم. یعقل یمعن و یالیخ یمعن محسوس، یمعن: است کرده ییشناسا را یمعان گونه سه

 که است معتقد ،یانسان اتیح در آنها شیدایپ ندیفرا و یمعان نیا یهایژگیو درباره یثان

 را هیتغذ امکان که است هیغاذ قوّه شود،یم دایپ او در که یاقوّه نینخست نسان،ا تولد از پس

 یمعان ،یظاهر حواس کمک به انسان و دینمایم رخ حاسه قوّه آن، از پس. دهدیم او به

 عضو با آن تماس و ماده حضور به مشروط و اندیجزئ ،یمعان نیا. کندیم درک را محسوس

 لهیمتخ که کندیم حفظ یگرید قوّه را محسوس یمعان ماده، ابیغ هنگام پس. هستند یادراک

 یالیخ ادراکات و لهیمخ یمعان محسوس، یمعان لیتفص و بیترک با الیخ قوّه. دارد نام

 ( 11 ص ،8335. ا یالفاراب. )کندیم فراهم را( کاذب ای صادق)

 یقیحقا دانستن رو،نیازا. است مرتبط محسوس یمعان با ،یارتباطات اشکال یبرخ د،یتردیب

 ارسطو. است یضرور محسوس، یمعان دیتول یچگونگ شناخت یبرا حواس، درباره نیادیبن

 شامه صوت؛ و سامعه مبصر؛ و باصره: کندیم ذکر بیترتنیبد را آن متعلقات و یظاهر حواس

 الحکم فصوص در یفاراب( 15 ص ،8881 ارسطو،. )ملموس و المسه طعم؛ و ذائقه بو؛ و

 اما ،(88 ص ،8105 ن،. ا یالفاراب. )پردازدیم حواس یبررس به ،ییارسطو روش با هنگهما

 بیترت( 11 ص ،8335. ا یالفاراب. )دارد را شده ادی بیترت خالف فاضله نهیمد اهل آراء در

 نیتربزرگ( 11 ص همان،) ،یانسان حواس مملکت در که دارد قتیحق نیا به اشاره نخست،

 کند،یم اذعان آن به زین امروز یارتباط هینظر که یقتیحق دارد؛ اختصاص یینایب حس به قلمرو،

 شوند،یم ترکینزد که یهنگام هستند «یدارید یایاش» فقط دور، یایاش تمام انسان، یبرا یعنی



 یایاش» به سپس و «ییایبو یایاش» به آن از پس و گردندیم لیتبد هم «یداریشن یایاش» به

 «ییچشا یایاش» به دهان، به شدن وارد با توانندیم ایاش ان،یپا در. شوندیم بدل هم یا«المسه

یم اشاره حواس رشد ندیفرا به زین دوم بیترت( 881 ص ،8818 اوئکسکول،. )شوند لیتبد

 و ییچشا حواس قیطر از را محسوس یمعان تولد، بدو در انسان ابتدا که معنا نیا به کند،

 .ابدییم را هایدنید و هایدنیشن درک توان سپس و کندیم درک ییایبو و المسه

 توسط شدهدرک یحس یمعان یعنی اند،دانسته مشترک حس را محسوس یمعان گاهیجا

 اما است، مشترک حس مخزن زین الیخ و شوندیم جمع مشترک حس در ،یظاهر حواس

 با «مُثُل» به اعتقاد اساس بر انیافالطون: دارد وجود هینظر دو معقوالت، و یکل یمعان درباره

 که معتقدند انییارسطو اما است، انسان نفس از خارج آنها موطن که قائلند متعدد، یهاقرائت

 یمعان افالطون،( 16 ص ،8816 زاده،نیحس. )موجودند یآدم نفس و ذهن درون در

 که ددارن وجود باالتر یعالم در معقوالت، و یکل یمعان و داندیم یاهیسا یمعان را محسوس

 برخالف اما داند،یم معقوالت محل را عقل ارسطو. دیرس آنها به روح، عروج با توانیم

 ماده از که داندیم یامور را آنها بلکه داند،ینم بالفعل موجودات را معقوالت افالطون،

 بالفعل معقوالت نکهیا ضمن در زین عقل و شودیم دیتول و دیتجر الت،یمخ و محسوسات

 یکل اصل بنابر دیتول تحقق یبرا زین نجایا در. ابدییم تیفعل و تحقق آورد،یم دیپد را

 عقل یکی: داشت باور عقل، جنبه دو به دیبا صورت، از ماده و فعل از قوّه زیتما ییِارسطو

 اصل جهت به یبرخ. است مبهم باره نیا در ارسطو سخنان البته. فعال عقل یگرید و منفعل

 عاقله نفس گر،ید انیب به. باشند نفس همراه دیبا دو نیا که قدندمعت صورت، و ماده زیتما

 و فهمدیم شود، یم متأثر نفس، آن، لهیوس به که منفعل عقل یکی است؛ بعد دو یدارا

 را یزیچ تواندینم بنفسه و است محض قوّه منفعل، عقل که آنجا از اما ابد،ییم معرفت

 خود، و اندمنفعل عقل متعلق زین معقوالت و ابدی تیفعل معقوالت توسط دیبا بلکه شد،یندیب

 از را معقوالت که رفتیپذ را یگرید عقل نفس، یبرا دیبا بناچار پس ندارند، بالفعل وجود

 فعال عقل همان نیا بخشد؛ تحقق را آنها تیفعل و آورد رونیب یالیخ ریتصاو و یحس یایاش



 ( 111 ص ،8881 ارسطو،. )است

 عقل معقوالت به که اوست. است منفعل عقل نورپرداز عال،ف عقل گر،ید عبارت به

 و انسان نفس از خارج را فعال عقل اول، معلم برخالف یفاراب. بخشدیم معنا منفعل،

 ارسطو که یلیتمث از سیالرئخیش چون یگرید یحکما و اول معلم. داندیم مستقل یجوهر

 خود، نظر دییتأ در خوانده، الوان هب نسبت نور چون معقوالت، به نسبت را عقل و کرده ذکر

 در هارنگ که است آن ارسطو منظور: ندیگویم لیتمث نیا انیب در آنان. اندجسته بهره

 به. بخشد تیفعل را آنها بالقوه وجود که است نور برعهده و دارند بالقوه وجود فقط ،یکیتار

 وجود یدارا فقط زین تمعقوال. است معقوالت و نفس از جدا زین فعال عقل ب،یترت نیهم

 را آن توانیم که است الزم یعقل معقوالت، نیا به دنیبخش تیفعل یبرا و هستند بالقوه

 زین فعال عقل رو،نیازا. ستین متحد آنها با جداست، الوان از نور چون و نهاد نام فعال عقل

 (111 ـ 118 ص ،8811 ،یطاهر. )است معقوالت و نفس از جدا

 اما داند،یم معقول یمعان مولّد و خالق را فعال عقل ارسطو همانند زین یفاراب قت،یحق در

 یثوان و اهلل از بعد که دانسته مستقل یموجود بلکه ناطقه، قوّه از یبخش نه را آن او برخالف

 انیب به( 16 ص ،8336الف ،یفاراب. )است فاضله نهیمد یمباد از مبدأ نیسوم ،(تامه عقول)

 عالم شوند؛یم جدا هم از عالم دو ،یکل یبندمیتقس کی در او یاسشنجهان در تر،قیدق

 کماالت همه به شیخو تیموجود یابتدا از که است یموجودات شامل که عقول ای یروحان

 موجودات شامل ،یماد عالم دوم و هستند یعقالن و تام یموجودات و اندافتهی دست خود

 ذات با متناسب کماالت به و کنند جبران را خود نقص توانندیم ج،یتدر به که است یناقص

 یاله فرشتگان بر را دهگانه عقول عالم یفاراب( 81 ص ب، 8336 ،.ا یالفاراب. )برسند خود

 عهده بر ماده عالم امور ریتدب در یاساس ینقش که را فعال عقل ای دهم عقل و کندیم قیتطب

 : کندیم حیتشر گونهنیا را آن و نامدیم( لیجبرئ) القدسروح ای نیاالمروح همان را دارد،

 خود ژهیو کمال مراتب تینها به را یآدم نکهیا و است مردم بر تیعنا فعال، عقل کار

 یزمان فعال، عقل مرتبت به دنیرس. است کامل و یینها سعادت به دنیرس آن، و برساند



 به تشبه سطهوا به که شودیم سریم آنگاه امر، نیا و کند یط را کمال مدارج که است

 یداریپا و قوام در و[ باشد] شده اجسام از مفارق ات،یماد از قیعال قطع و اتیروحان

 که است یموجود همان فعال عقل...  نباشد یعرض و یماد یجسمان امور ازمندین خود

 و ملکوت را آن توانیم رتبه لحاظ از و دینام القدسروح ای نیاالمروح را آن توانیم

 (53 ص ب، 6991 نه،یالمد اسهیالس ،.ا یالفاراب. )دیمنا آن امثال

 ذات هم و خود ذات هم یعنی معقول، هم و است عاقل هم فعال عقل یفاراب نظر از

 مفارق امور، به بالذات که را ییایاش همه و گرید عقول همه ذات هم و( خدا)اول سبب

 ناطقه قوّه به آن یمعنابخش رسازوکا درباره نیهمچن او کند،یم تعقل را شودیم گفته اجسام

 : است معتقد زین یانسان

 ذات گوهر در نه است، آن به انسان تیانسان و است انسان مقوّم آنچه یعنی ناطقه، قوّه

 و رساندیم بالفعل عقل مرتبت به را آن فعال عقل لکن بالطبع، نه و است بالفعل عقل،. خود

 بالفعل عقل و ابدی کمال ناطقه قوّه که زمان نآ تا کندیم یو بالفعل معقول را معقول امور

 و خود ذات هم ه،یعقل مفارقات به شدن هیشب و تجانس اثر بر که است زمان آن در و شود

یم او تیمعقول نیع و تیعاقل نیع ذاتش، برابر او تیمعقول و کندیم ادراک را ریغ ذات هم

 در و گرددیم یکی عقول،م و عاقل عقل و شده معقول جوهر نیع عاقل، جوهر و شود

 هرگاه که است یمقام همان ن،یا و رسدیم فعال عقل مرتبت به ناطقه قوّه که نجاستیا

 ص ب، 8336 ،.ا یالفاراب. )است دهیرس خود مطلوب و ممکن سعادت به رسد، بدان یآدم

16 ) 

 اتحاد قاعده اساس بر را معنا سطح نیتریعال و نیبرتر ادراک ندیفرا یفاراب قت،یحق در

 .کندیم نییتب معقول و عاقل و عقل

 در معنا، و است نشانه ابد،ییم انتقال ارتباط ندیفرا در آنچه یفاراب نگاه از اساس،نیبرا 

 آن و شوندیم متحد یمعان با ها،نشانه کمک با گرانارتباط یعنی. شود یم دیتول ارتباط ندیفرا

 تیزوج تحقق جهینت در گر،ید انیب به. کنندیم وارد خود مکان و زمان به و کرده آشکار را

 آن، کیکالس یمعنا در دیتول. شودیم متولد و متحد یمعن ارتباط ندیفرا در ،یگرید و خود



 حواس ادراک قلمرو در یپنهان یایاش آمدن ای و آشکار به آشکار ریغ امر از حرکت یمعنا به

 که است پنهان یامر معنا ن،یبنابرا. است دنیآفر و آوردن بار به آن، گرید یمعنا. است انسان

 ندیفرا درباره ریز نمودار. شود یم آشکار مکان و زمان در و رسدیم ثمر به ارتباط ندیفرا در

 :کندیم میترس یفاراب ارتباطات فلسفه در را هانشانه دیتول ،یمعان ادراک

 

 بشر ارتباط یعنی ،یانسان تارتباطا صورت نیتریعال نییتب درصدد فعال، عقل هینظر با یفاراب

 متصل انسان. شودیم سریم فعال عقل به اتصال قیطر از انسان، کمال نیتریعال. است خداوند با

 را آن یو که یانسان نیچن. است افتهی دست یمعان درک و کمال مرتبه نیباالتر به فعال عقل به

 از) یعقل رشد مراحل یط و فعال عقل به اتصال منی به که است یکس خواند،یم «اول سیرئ»

 مستفاد، عقل مقام به دنیرس ان،یپا در و شدن بالملکه عقل سپس و بالفعل عقل به ییوالیه عقل

 و راهنما به ازین گرید و شوندیم حاصل او یبرا بالفعل معارف، همه که رسدیم یادرجه به

 کمال به ینظر عقل در که سبب نیا به اول، سیرئ. است جامعه فرد نیترکامل و ندارد سیرئ

 همه فعال، عقل به اتصال و اتحاد با و است افتهیبار مستفاد عقل به بودن، بالفعل عقل از و دهیرس

 قوّه کمال واسطه به که ثیح نیا از و است لسوفیف و میحک داده، یجا خود در را یعقل معارف

 قیحقا اتیجزئ به علم و ودش متصل فعال، عقل به قوّه نیا قیطر از است توانسته ش،یخو لهیمتخ

 اتصال با اول سیرئ( 818 و 810  ص ،8335 ،.ا یالفاراب. )است مرسل ینب کند، دایپ هیبیغ اخبار و

( 85 و 81 ص همان،) شدن رتبههم و( 83 ص ب، 8336 ،.ا یالفاراب) اتحاد و( 816 ص همان،)

 دنیرس و هاانسان سعادت یراب که را یقیحق یمعان مجموعه( یوح یانجیم و رسانه) فعال عقل با

 در یمعان مراتب و یهست مراتب به توجه با اساس،نیبرا. کندیم افتیدر است، الزم کمال به

 یشناسانسان و یشناسمعرفت در آنها مبادله و درک ندیفرا و یفاراب یشناسجهان ،یشناسیهست

 :بود خواهد صورت نیبد ،یفاراب ارتباطات فلسفه در یانسان ارتباطات یینها مدل او،
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 یعنی ارتباطات، مسئله قیدق فهم با ،یثان معلم که میابییدرم م،یکرد انیب آنچه توجه با

 فلسفه و فکر با آن نسبت و زبان تیماه یبررس به هم، از جدا افراد وستنیپهم به یچگونگ

 و یفاراب عصر یاجتماع نهیزم. تاس پرداخته گرید یسو از جامعه و فرهنگ و سو کی از

 او توجه در انسان، یارتباط کنش به ناظر یشناختنشانه دانش دو مثابهبه منطق، و نحو مناظره

 نیتردهیچیپ از جامع یپردازهینظر که دارد توجه یفاراب. است بوده موثر اریبس مسئله نیا به

 کنش و یعقل و یادراک ،یشناخت شکن همزمان نییتب با تنها ،یارتباط کنش یعنی یانسان کنش

 بر دیتأک با که خود، زمان شناسانزبان برخالف یو. است ممکن ،یزبان و یانیب ،یاظهار

 در زین و دندیشیاندیم قتیحق و یمعان یزبان خصلت به الفاظ، از یمعان یریناپذییجدا

 در پژوهش به را منطق ،یمعن بودن شمولجهان و استقالل فرض با که ونیمنطق با زیتما

نشانه دستگاه دو مثابهبه منطق، و زبان نقش نییتب به کردند،یم محدود ،یفرازبان یمعان

 نظام در یکردیرو نیچن اتخاذ با او. پرداخت انسان یارتباط کنش یدهشکل در مهم یشناخت

 . کند برقرار وندیپ جامعه و( نید)فرهنگ ارتباطات، نیب توانست خود، یفکر

 انیبن معنا، اظهار و گرید به یگشودگ و یخواهکمال فطرت ،یفاراب یارتباط شهیاند در 

 ساختن تر،یفن عبارت به ای گفتن سخن یعمل هنر ،«ارتباطات» و است یانسان یارتباط کنش

 که یاگونه به است، «یگرید» و «خود» نیب «معنا» مبادله و میتفه یبرا هانشانه یریکارگبه و

 یژگیو به ان،یب نیا در یثان معلم. ابدی یآگاه ،(مقصود) بوده «خود» وندر آنچه از «یگرید»

 توجه معقول به محسوس از یفرارو یعنی ،یزبان ارتباط نیادیبن خصلت و «سخن» یذات

 یرو به و دیآ رونیب یخود ژرف ییتنها از تواندیم انسان که هست فرارفتن نیهم در. دارد

 است ریفراگ و ریپذمیتعم خود، عتیطب و ذات حسب هب زبان. گردد گشوده «یگرید» و ریغ

 .داردیمبر گام اتیکل عالم و یدیتجر جهان در د،یگویم سخن نکهیا مجرد به شخص و

 از حرکت و « نشانه و لفظ » یسو به «مفهوم و معنا» از حرکت گفتن،سخن و ارتباط 

 همچون انسان، یارتباط کنش شیدایپ ن،یبنابرا. است «مفهوم و معنا» یسو به «نشانه و لفظ»



 ناطق بودن یذات. شودیم محقق صعود و نزول قوس دو در ،یهست کل بلکه انسان، خود

 کنش ییتوانا یعنی امر نیهم به زین شودیم شناخته انسان مقوّم فصل که( سخنگو و عاقل)

 عتیطب عالم به محدود ،یانسان ارتباطات که است معتقد یثان معلم. دارد اشاره یزبان و یعقل

 در یانسان ارتباطات صورت نیتردهیچیپ نییتب درصدد فعال عقل هینظر با رو،نیازا و ستین

 به فعال، عقل به متصل انسان. است خداوند با بشر ارتباط یعنی یوجود سطح نیتریعال

 «اولسیرئ» را آن یو که یانسان نیچن. است افتهی دست یمعان درک و کمال مرتبه نیباالتر

 سپس و بالفعل عقل به یوالنیه عقل از ؛یعقل رشد مراحل یط که است یکس خواند،یم

 اتصال با که رسدیم یادرجه به مستفاد، عقل مقام به دنیرس ان،یپا در و شدن بالملکه عقل

 . کندیم افتیدر را نیآفرسعادت یمعان و معارف همه فعال، عقل به
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